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Praça do Bandeirante recebe pela segunda vez o CTI em Ação
Evento realizado pelo Hospital Alberto Rassi - HGG, em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde (SES), teve como objetivo orientar 
as pessoas sobre o funcionamento de uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), e desmistificar que lá é um local para a morte 

O Hospital Alberto Rassi – HGG 
promoveu, em parceria com a Secretaria 
de Estado da Saúde (SES), a segunda 
edição do CTI em Ação. O evento foi 
realizado no dia 16 de outubro na Praça 
do Bandeirante, ponto central da capital, e 
teve como objetivo levar ao conhecimento 
da população que estar em uma Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI) não significa 
estar à beira da morte, mas sim recebendo 
cuidados intensivos para se recuperar.

E o objetivo da missão foi cumprido. 
Assim avaliou a aposentada Darci Lucinda 
de Paulo, de 68 anos. “Eu atravessei a rua 
para ver do que se tratava, porque sou 
curiosa. Estou surpreendida, a gente 

sempre pensa que ir pra UTI significa 
preparar para a morte, uma chance que os 
parentes têm para se despedir. O Hospital 
está de parabéns pela ação.”

Áurea Maria Helena Moreira de Paula, 
de 18 anos, também participou do evento 
e já teve a experiência de ficar internada 
em uma UTI aos oito anos de idade, 
quando sofreu acidente de moto e foi 
diagnosticada com traumatismo craniano. 
“Vi a cama e os aparelhos e senti um 
arrepio, me lembrei dessa época da minha 
vida. E agora estou aqui, viva, para provar 
que a UTI é um local de recuperação”, 
disse a vendedora de óculos. Para ela, 
são ações assim que fazem a diferença 

Profissionais que atuam no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital Alberto Rassi - HGG 
simulam atendimento ao paciente em leito montado na Praça do Bandeirante

para levar conhecimento a quem não tem 
acesso. “As pessoas precisam perder o 
medo do desconhecido. Algumas preferem 
ficar com a dúvida a perguntar, entender 
realmente do que se trata. É importante 
saber um pouco de tudo”, pontuou.

A enfermeira do CTI do HGG, Gabriela 
Nóbrega Milhomem, compartilha da 
opinião da jovem. “O melhor de estar 
neste evento é ver que estamos formando 
multiplicadores, porque as pessoas vieram 
até nós saber o que estava acontecendo. 
E posso afirmar ainda que foi mais válido 
para mim, do que pra eles que vieram com 
toda simplicidade e com o coração aberto 
adquirir informações sobre o 
funcionamento do CTI. Sem dúvidas, o 
aprendizado é mútuo e muito gratificante. 
Espero participar outras vezes dessa 
atividade de cidadania.”

Para a enfermeira da Educação 
Continuada, Fabrícia Cândida, a 
abrangência desta segunda edição do CTI 
em Ação superou a primeira. 
“Conseguimos passar orientações 
preciosas para as pessoas. Mostramos 
que no CTI há uma equipe multidisciplinar 
se engajando para o paciente recuperar a 
saúde e, mais do que isso, que os 
visitantes podem contribuir para a 
recuperação do ente querido quando 
entende o que é feito na UTI, e respeita os 
cuidados exigidos, como a higienização 
correta das mãos.  A cada vez que o HGG 
promove atividades assim, vemos que 
estamos no caminho certo, que estamos 
fazendo nossa parte na sociedade. Isso é 
o mais gratificante”, completou. 

Visitantes recebem orientações sobre a higienização correta das mãos
Além de receber orientações sobre o 

funcionamento de uma Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI), quem passou 
pela Praça do Bandeirante foi convidado 
para fazer o Desafio da Higienização 
das Mãos. Com um gel simulador de 
bactérias, era possível – através da 
caixa iluminada com luz negra – ver 
onde estavam germes e bactérias 
capazes de disseminarem doenças. 

A dona de cada Sirlene Alves 
Moreira, de 41 anos, não acreditou que 
suas mãos estavam tão sujas. “Nossa, e 

pensar que eu acabei de tomar café da 
manhã, peguei no alimento com a mão 
repleta de sujeira, dá até certo 
desconforto. Mas agora aprendi como se 
limpa as mãos corretamente e já vou tratar 
de andar com um álcool gel na bolsa.”

No HGG, diariamente os visitantes da 
UTI são instruídos a  higienizar as mãos 
corretamente. “Vemos que as pessoas 
estão mais conscientes quanto à lavagem 
das mãos, e isso está acontecendo até 
mesmo fora do hospital”, finaliza a 
enfermeira Fabrícia Cândida

Participante da atividade faz desafio das 
mãos com a caixa de luz negra



NOSSA GENTE

“Quero que o hospital cresça 
cada vez mais”, diz Dimilson 
Vasconcelos

Colaborador do Hospital Alberto 
Rassi – HGG há sete anos, Dimilson 
Vasconcelos Bezerra, de 39 anos, 
iniciou a sua trajetória na unidade 
hospitalar trabalhando no extinto 
Setor de Internação (AIH), no ano de 
2007. Passando por setores como 
Recursos Humanos, Coordenação de 
Residência Médica (Coreme), Seção 
de Ensino e Pesquisa, e atualmente 
a Psicologia, ele é popular entre os 
demais colaboradores. “Eu gosto 
muito de trabalhar aqui no hospital. 
Como eu passei por diversas áreas e 
fases aqui dentro, eu criei muito amor 
por isso aqui. Eu quero sempre que 
o hospital cresça, que ele tenha 
qualidade na prestação de seus 
serviços”, afirma. 

Formado em psicologia e 
especializado em psicologia 
hospitalar, Dimilson guarda muitas 
recordações do HGG. E a maior 
delas é a transformação do hospital. 
“Melhorou muito e eu fui 
acompanhando as mudanças, e me 
sinto feliz com elas. Em um episódio 
acontecido um tempo atrás um 
paciente foi atendido em uma 
situação de intercorrência e não tinha 
nem mesmo uma bandeja 
instrumental para socorrê-lo, aí foi 
preciso ir até Unimed aqui do lado 
para pedir emprestado. Foi quando 
nós colaboradores paramos e 
percebemos que tínhamos que fazer 
algo pelo hospital, e nesse mesmo 
tempo o HGG acabou passando por 
uma intervenção administrativa.” 

Fora do HGG, o colaborador 
coordena um grupo espírita, gosta de 
ler, viajar e ama os seus animais de 
estimação. “Meu projeto futuro é 
morar numa cidade pequena do 
interior. Gosto muito da natureza.”

EDITORIAL

Artrite reumatóide é 
tema de palestra no AMA

Os usuários do Ambulatório de 
Medicina Avançada – AMA do Hospital 
Alberto Rassi – HGG participaram de  uma 
palestra sobre artrite reumatóide, 
ministrada pela reumatologista Fábia Mara 
Prates, no dia 20 de outubro. Segundo a 
médica, a doença afeta em média 1,5% da 
população mundial e é mais incidente em 
mulheres. “Não existe um exame 
específico para diagnosticar a artrite 
reumatóide, mas existem vários outros que 
confirmam o resultado e permitem fazer o 
monitoramento da doença”, explicou.

Maria Alzira de Castro, de 62 anos, 
acompanhava o filho em uma consulta e  
se atentou para as orientações, sobretudo 
quando a médica descreveu os sintomas 
da patologia. Segundo ela, os sintomas 
são semelhantes aos que ela tem, e 
garantiu que vai procurar um especialista. 
“Tudo isso que ela falou de dores intensas, 
inchaço, rigidez e inflamações nas 
articulações eu tenho sentido. Acho que 
até estou brincando com a saúde em 
sempre deixar para depois. Agora vi que é 
realmente sério”, se alertou. 

Caro leitor, esta edição do “A Voz do 
HGG” traz reportagem especial sobre uma 
doença que atinge cerca de 3% da 
população brasileira. Sem uma causa 
muito bem definida, a ciência ainda não 
encontrou a cura para a Psoríase. No dia 
28 de outubro, o Hospital Alberto Rassi – 
HGG promoveu uma ação no Ambulatório 
de Medicina avançada – AMA que reuniu 
portadores da doença, que contaram as 
suas rotinas, e também pessoas 
interessadas em receber orientações. Se 
você é portador ou conhece alguém que 
seja, leia a reportagem e fique atento aos 
sinais e tratamentos dessa doença. 

Além disso, este informativo traz 

também detalhes de como foi a segunda 
edição do “CTI em Ação”. Imagine, você, 
encontrar um leito de Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) no meio da rua? Foi isso 
que o HGG fez para desfazer o mito de 
que a UTI é lugar de morte, mas 
conscientizar que lá é um ambiente onde 
os pacientes recebem cuidados mais 
direcionados para recuperar a saúde. O 
evento foi realizado no ponto mais 
movimentado de Goiânia, a Praça do 
Bandeirante, no Centro.

Aprecie mais esta edição do “A Voz do 
HGG” e contribua para um jornal cada vez 
melhor. Envie a sua sugestão de pauta 
para o email ascom@idtech.org.br
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Composto por 17 membros 
voluntários, o Comitê de Ética em 
Pesquisa do Hospital Alberto Rassi - 
HGG foi instituído e registrado junto à 
Comissão Nacional de Ética em 
Pesquisa (Conep), do Ministério da 
Saúde, em 2001, para criar condições 
para o desenvolvimento de pesquisas 
dentro da unidade hospitalar. Tendo 
como principal papel analisar as 
pesquisas propostas que envolvam 
seres humanos e verificar se estas 
estão dentro dos padrões éticos 
vigentes, respeitando sobretudo os 
Direitos Humanos.

A equipe que integra o CEP já 
analisou, desde a sua implantação, 
770 projetos realizados pelo hospital e 
também por outras instituições que  
não possuem um Comitê. Os 
membros são representantes do 
segmento da saúde, religioso e 
comunidade, que se reúnem 
mensalmente para discutir novos 
protocolos de pesquisa. 

Usuária do Ambulatório participa do evento e 
conta sua experiência com a doença

Expediente
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Conheça a psoríase, doença que causa lesões na pele

Doença crônica e inflamatória que 
atinge cerca de 3% da população 
brasileira, a psoríase é caracterizada por 
lesões avermelhadas e descamativas na 
pele, que aparecem com mais frequência 
no couro cabeludo, cotovelos, mãos, pés e 
joelhos. De origem genética em 30% dos 
casos, a doença pode ser desencadeada 
também por fatores emocionais, infecções, 
alcoolismo, tabagismo e uso de alguns 
medicamentos. Ainda sem cura, a 
psoríase se manifesta principalmente 
antes dos 30 anos de idade, e depois dos 
50, mas em 15% dos casos pode 
aparecer ainda na infância.  

A chefe do Serviço de Dermatologia do 
Hospital Alberto Rassi – HGG, Sulamita 
Costa, explica que, além da pele, a 
psoríase pode afetar as articulações e está 
associada a diversas patologias como 
diabetes, obesidade, hipertensão, 
dislipidemia, alterações cardíacas, artrite, 
tireoidite, entre outras. Por isso, o 
acompanhamento do paciente portador da 
doença deve ser realizado pelo 
dermatologista, pelo reumatologista e 
também por um especialista em 
cardiologia, para tratar as doenças 
agregadas.  “É mais frequente que os 
primeiros sinais da doença apareçam na 
pele, mas isso não é regra. Na psoríase 
estão circulando dentro do corpo citocinas 
inflamatórias, e por isso é possível que ela 
atinja qualquer órgão”, esclarece a médica.

Apesar de não ter cura, a doença pode 
ser bem controlada. De acordo com 
Sulamita, além dos medicamentos de uso 
tópico, antiiflamatórios e outras terapias, o 
portador da doença deve também 
balancear a alimentação com uma dieta 
rica em certas frutas e vegetais, e pobre 
em alimentos inflamatórios, como os 
condimentos e refrigerantes. Além disso, a 
ingestão de gordura e álcool sobrecarrega 
o fígado, o que resulta no acúmulo de 
toxinas no sangue. “É importante valorizar 

Patologia tem como causa a predisposição genética, além de fatores inflamatórios e estresse. Ainda sem cura definitiva, o paciente deve 
realizar tratamento de controle com médico dermatologista para manter a qualidade de vida e contenção das lesões

Pesquisas e estudos científicos estão a procura da cura definitiva para a psoríase

O mundo científico todo está realizando 
pesquisas sobre psoríase, porque é uma doença 
que afeta grande número de pessoas. Esses 
estudos avançam no sentido de descobrir os 
fatores mais desencadeantes e também a cura 
para a doença. Para o controle dessa patologia, a 
ciência já colocou a nossa disposição os 
imunossupressores, que são tratamentos bastante 
potentes, como metotrexato e ciclosporina, além de 
outros medicamentos, como a acitretina. 

Quando esses medicamentos não funcionam, 
temos a nossa disposição também a Terapia 
Biológica, tratamento que exige muito rigor na 
indicação e utilização, já que é realizado a base de 
proteínas produzidas por células de organismos 
vivos, geneticamente modificados, obtidos em 

escala industrial através de engenharia genética e 
biotecnologia. O Sistema de Único de Saúde (SUS) 
paga por este medicamento, entretanto é utilizado 
somente por pacientes com estágio avançado.

 Recentemente aconteceu o Sexto Simpósio 
Nacional de Psoríase, que contou com a presença 
de pessoas interessadas pela doença, 
especialistas da área da saúde, e palestrantes do 
Hospital das Clínicas e da Universidade de São 
Paulo, e outros serviços credenciados. Nestes 
eventos, sempre são apresentadas novidades 
importantes, por isso nós nunca podemos deixar 
de acompanhar esses cursos. A psoríase era uma 
doença relegada, que estava sujeita a um 
tratamento subestimado, mas que atualmente 
temos garantido maior visibilidade científica. 

TEMA DA VEZ

Para lembrar o Dia Mundial da Psoríase, o Hospital Alberto Rassi - HGG promoveu ação de 
conscientização sobre a doença para usuários do Ambulatório de Medicina Avançada - AMA
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Sulamita Costa é 
médica e chefe do 
Serviço de 
Dermatologia do 
Hospital Alberto 
Rassi - HGG

Você sabia?

- Entre 30 e 40% dos 
pacientes de psoríase 
tem histórico familiar da 
doença

- Pessoas com altos 
níveis de estresse 
possuem sistema imunológico 
debilitado, o que contribui para o 
aparecimento da psoríase
  
Cuide-se!

- Mantenha a pele hidratada para 
evitar o ressecamento excessivo, o 
que favorece o desenvolvimento das 
lesões da doença

-  Se moderada, a psoríase tende a 
melhorar com a exposição solar

essa questão da dieta, sobretudo a 
ingestão do álcool, que deve ser 
totalmente cortado da alimentação de 
quem tem a psoríase.” 

Embora a psoríase não seja 
contagiosa, Sulamita ilustra que é 
importante esclarecer e orientar a 
população para desmistificar a doença. 
Isso porque as pessoas utilizam durante 
anos medicamentos corticosteróide, sem 
saber que na verdade a irritação na pele 
não se trata de uma alergia, mas sim de 
psoríase. Além disso, as lesões causadas 
pela doença trazem prejuízos à qualidade 
de vida dos portadores, seja pela coceira 
ou por estarem em áreas visíveis, 
acometendo a autoestima. “A pele pode 
ficar totalmente comprometida e 
avermelhada, e muitas vezes atingir até os 
olhos. Por isso é de extrema importância 
realizar o tratamento adequado e procurar 
o dermatologista o quanto antes para 
diagnóstico correto e controlar melhor a 
doença”, completa a especialista. 
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A VOZ DO USUÁRIO

Alcides Emiliano Tavares, de 
79 anos, está internado no 
Hospital Alberto Rassi – HGG há 
12 dias. Ele deu entrada na 
unidade para tratar um quadro 
agudo de gota, e também uma 
dispneia. De acordo com o 
aposentado, ele veio 
encaminhado pelo Cais do 
Garavelo, onde recebeu boas 
indicações sobre o hospital.

“Me disseram que aqui é o 
melhor hospital de Goiânia. Eu 
cheguei muito mal, e agora já 
estou bem, praticamente 
recuperado. O tratamento é 100%, 
maravilhoso. Sou bem atendido 
por todos os profissionais. Já falei 
para as enfermeiras, quando eu 
sair daqui quero trabalhar 
voluntariamente para ajudar o 
hospital. Se eu pudesse, queria 
até ser um doador de sangue pelo 
tanto que estou grato pelo 
tratamento que recebi aqui. Não 
achei até hoje um hospital que 
está fazendo o que este faz”, 
elogiou o paciente. 

EXPRESSAS

Talentos
Parceria entre o HGG e a Secretaria de 
Estado da Cultura (Secult), a ideia de levar, 
quinzenalmente, oficinas de arte para os 
pacientes deu certo. A cada edição 
realizada, novos talentos são descobertos. 
Durante a última aula, a paciente Zildeth de 
Souza foi um dos destaques. Ela pintou um 
quadro para presentear o esposo, e se 
divertiu com as telas, tintas e pinceis. 

Solidariedade
Foi dada a largada para a Campanha Natal 
Criança Feliz 2014! No dia 3 de novembro 
começa a arrecadação de brinquedos 
novos ou usados, que serão entregues 
para entidades filantrópicas cadastradas 
pelo Instituto de Desenvolvimento 
Tecnológico e Humano (Idtech). Faça o 
Natal de alguma criança mais feliz, 
divertido e solidário. Contribua!

Ciência
Nos dias 13 e 14 de novembro acontece a 
primeira Jornada Científica do HGG, com o 
objetivo de promover o ensino da 
residência médica e pesquisa na unidade. 
No evento, será lançado o livro Urologia 
Essencial, de autoria dos próprios 
profissionais do hospital, além de debates 
que contarão com grandes nomes da área. 

Elevadores
Os colaboradores do HGG passaram por 
um treinamento funcional para casos de 
panes em elevadores. As atividades foram 
conduzidas por um eletrotécnico da 
empresa responsável pela implantação dos 
novos equipamentos na unidade, e 
abordaram as ações de segurança e quais 
atitudes devem ser tomadas no caso de 
quedas de energia ou outras falhas. 

Ética
O neurologista Carlos Drummond assumiu 
a presidência da Comissão de Ética Médica 
do HGG. A cerimônia de posse do 
presidente e dos demais membros 
aconteceu em solenidade no Conselho 
Regional de Medicina. Na oportunidade, foi 
ministrada também palestra sobre Termo 
de Consentimento Esclarecido e outros 
instrumentos de defesa do médico.  

Apresentação
Em comemoração aos 72 anos do curso de 
Enfermagem da Pontifícia Universidade 
Católica de Goiás (PUC-GO), uma comitiva 
do HGG apresentou o Projeto Terapêutico 
Singular para os alunos da instituição. A 
mesa redonda foi composta por membros 
multiprofissionais que fazem parte da 
equipe do projeto na unidade hospitalar. 

“Quando vieram avisar do Sarau eu já tratei de ir tomar meu banho e ficar arrumadinha para ver a 
apresentação. Eu gostei demais! Meu dia até ficou mais alegre”, disse Francinete Alves de Oliveira, de 58 anos, 
durante edição do projeto Sarau do HGG com a participação do Quarteto de Violeiros

Pacientes Salvador Estácio (esq.) e Elias Sena 
durante Sarau com Márcia Jácomo e Luiz Wagner 

Médica do HGG, Kátia Brenner faz apresentação 
de dança em Sarau alusivo ao Dia do Médico

Quarteto de Violeiros se apresentaram para 
usuários do Ambulatório de Medicina Avançada
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